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1, podstawowe inform acje z życiorysu zawodowego kandydata
pan dr inz, piotr kamiński r,rkończył studia w szkole Głównei GospoclarstwaWiejskiego w Warszawie na Wydziale Ogrodrriczym. Obronił pracę magisterską na temat"WYkorzYstanie zjawiska negatywnej odporności krzyzowej w celu zwalczania

uodPornionYch na triazYnY form przymiotna kanadyjskiego (Erigeron canadensis L.),,.
uzYskując tYtuł zawodowy magistra inzyniera ogrodnict wa (t992). podjął pracę najpierw jako
technolog, a następnie asystent w Zakładzie Genetyki. Hodowli i Nasiennictwa Instytutu
Warzywnictwa w Skierniewicach (1994-1995; 1995-2001). W roku 2001 uzyskał stopień
doktora nauk rolnicz1''ch Przedkłada.jąc dl,sertac.ję pt. ..Analiza cech androgenic znych roślin
kaPurstY głorviastej białej (Brtls,s,icct olerttcecł L. r,ar. capitcttct L.) oraz ocena mozliwości
rłykorzl,stania linii podwojonych haploidólł,(DH) do hodowli mieszańców F1''

Od roku 2002 kontYnuon'ał pracę \\, Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach naetacie adiunkta (obecnie od 01.01.2021 Instytut ogrodnictwa - państwowy InstytutBadawczY), od roku 2018 roktr pełni funkcję kierowniku p.u.owni Genetyki i Hoclowli
Roślin Warzywn_vch Inst1,,tutu Ogrodrrictwa - Państwowego Instl,tutu Badawczego.

2. Ocena osiągnięcia naukowego

oceniane osiągnięcie naukowe" zgodne z art. 279 ust. 1 pkt,2 ustawy z dnia2o lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 4]8 z pożn, zm.),
stanowi cYkl trzech, sPÓjnYch tematl,cznie publikacji naukowych pod tytułem ,,KrzyzowaniamiędzYgatunkowe Bra,s'sica naPl,ts x Brassica rctpa oTa7. Brassica olera.cea x Brct.ss,ica naplt,r,jako zródło nowe.j zmierulości genetycznej w hodowli twórczej warz,vw kapustowatych.,.

Uwzględnione W osiągnięciu naukowym prace naukowe zawierająnastępujące publikacje:

(1) Kamiński P" PodwYszYriska M,. Starzycki M., Starzycka-Korbas E.2016. Interspecific
hYbridization of cYtoPlasrnic male-sterile rapeseec1 with ogura cytoplasm and Brassica rąpąvar, Pekinelrsis' as a rnetlrod to obtain male-sterile Chinese cabbage inbred lines. Euphytica,208 (3): 519-534. DOI: 10.1007/s10681-015-1595-9

(2) Kamiński P., Marasek-Ciołakowska A.. Podr,lyszyńska M., Starzycki M.,StarzYckaKorbas E,, Nowak K. 2O2O. Development and characteristics of interspecific
hybrids between Brassica olerctcea L. anci B. napus L, Agronomy 10 (1339). DoI:
1 0.3 3 90/agronomy 1 009 1 33 9

(3) Marasek-Ciolakowska A., Kamiński P., Podrł,_vszyńska M., Kowalska U., Starzycki M.,StarzYcka-Korbas E, 2022. Effect of Meiotic Polyploidisation on Selected Morphological andAnatomical Traits in Interspecific Hybrids of Brassica oleracea x B. napus. Agronomy 12(l ), 26. https ://doi. org/ 1 0, 3 3 90/agronom y l 20 l 0026.

ZaangaŻowanie Habilitanta w przygotowanie wymienionyci-r prac naukowych polegałona: zaPlanowaniu koncePcji i hannonogramLl badań, wykonaniu części eksperl,mentalnejzwiązanej nriędzY innymi z selekcją materiałów wyjściowych do krzyżowań,
PrzeProwadzeniu krzYŻowań. ocenie kolejnych pokoleń mieszańców międzygatunkowych B.raqa x B, naPus oraz B. oleracea x B, nctpus pod względem cech morfologic znych i



uzytkowych. wykonaniu analiz statystycznyclr. a także korekcie językowej i przygotowaniu

nranuskryptow do druku. Wskazniki bibliometryczne plac rł,chodzących w- skład głównego

osiągnięcia wycenia się na 235 punktow według listy MNiSW obowiązującej w roku ich

opublikowania, a łączny iF wynosi ],646. W n,yszczegolnionym zbiorzę prac Kandydat był

pierwszym autorem w dnoch oraz drtrgim autorenl \Ą, trzeciej, co rł,skazuje na nlaczący

irdział Habilitalrta rł,badaniach prezentowanyclr \v ww artykułach. ponadto podjął się funkcji

autora korespondencyj nego.

Warlość osiągnięcia naukowego opiera się na szerokim podejściu do mozliwości

zwiększenia zmienności genetycznej na drodze krzyzowania międzygatunkowego w rodzaju

Brassica w połączeniu z charakterystyką otrzynranych mieszańców na poziomie

cytogenetycznym. \ł, tym molekularn"ym. a takze fenotvpo\Nym, Do rodzaju Brassica naieży

rł,iele gatunkou, roślirr rolniczych, pastelvnych, \Ąiarzywnych. ozdobnyclr oraz

przyprawo\Ąlych. które mają istotne zftaczenlę gospodarcze i są uprawiane na całym świecie.

Habilitant do krzyzolvati międzygatunkorł,ych wytypował formy rodzicielskie rzepaku,

kapusty głowiastej białej (pięć linii lł,sobnych, w tym dwie linie wsobne z cechą CMS itrzy
linie rnęskopłodne), kapust,,v brukselskiej (dlvie 1irrie). .jarmuzu, kapusty pekińskiej (trzy

męskopłodne linie kapust,v pekinskiej) oraz dzlką formę kapusty (B. tauu,ica L,). Izogeniczne

linie vvsobne rzepaku (Brus,s,ica napll,\:,,ar. oleifera) C1162 z cechą CMS oraz męskopłodną

P1162 oraz linię RĄP62 pozyskał w ramach wieloletniej wspołpracy naukowei z Instytutem

Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwow_vm Instytutem Badawczym oddział w Poznaniu.

Genotypy rodzicielskie wybrane przez Habilitanta do krzyżowań międzygatunkowych

clrarakteryzowały się wartościowyni cechami morfologicznymi i uzytkowymi. między

innymi takimi jak: kształt. zwarlość głórł,ek. budowa anatomiczna liści, niska podatnoŚć na

choroby bakterljne i grzybow,e. wigor. pysoka u,artość uzvtkowa. wyrownanie

rvewnątrzliniowe, dobra zdolność kombinacyjna i w_vsoka zdolność do wytwarzania nasion.

W pierwszej pracy wchodzącej w skład osiągniecia Habilitant przylął za cel

zaproponowanie procedury otrzymywania linii wsobnych kapusty pekińskiej z ceclrą CMS

bazu.iąc na krzyzowaniach międzl,gaturrkowyclr z liniami rzepaku o sterylizu.jącej cytoplażmtę

typu Ogtrra. Otrzymane w.vniki badari rł,,vkazał.v. ze rniędzygatunkowe mieszańce F7 oraz

kolejrre pokolenia BC1- BC3 odznacz,ałr, się 100% męskostery,lr-rością. Zaś międzygatunkowe

mieszańce (B_ napus x 13. rapu) oraz pokolenie BC1 ((B napLls ' B. rapa) x ]3. rapct),

otrzymane ze skrzyżowania męskopłodnych linii rzepaku z cytoplazmą B, napus, były

męskopłodne. Wykazana stabilność cech.v męskiej sterylności typu Ogura w kolejnych

pokoleniach wstecznych mieszańcow międzygatunkowych B. napus X B. rapa jest istotnym

etapem w hodowli nowl,gh genotypow kapusty pekińskiej z ceclrą cMs. wymiernym

ef-ektern przeprowadzonych dośw,iadczeń bl,ło otrz,vmanie jedynej w swoim rodzaju kolekcji

genotypow, kapr,rsty pekińskiej z ceclrą CMS. ktora jest wazna rrie tylko pod lvzględem

aplikacyjnym w hodowli krajow-ych mieszańcow F1, ale stanowi interesujący materiał do

badań podstawowyclr w kontekście rearanżacjt genomów. Po zastosowaniu metody FCM

Habilitant wykazał. żę oceniane genotypy Brassicct pod względem wielkoŚci genomu

jądrowego cechowały się wysokim poziomem endoreplikacji. a wszystkie międzygatunkowe

mieszalice pokolenia F1 odznaczał.v się cechami nrorfologiczn1,,rni charakterystyczłrymi dla

obur lrornponentow rodzicielskich zarowno rł, fazie rł,egetatylvnej.iak i generatywnej.

ą



Habilitant w dalszej konsekw,encji dociekań, w drugiej prac_v wchodzącej w skład

osiągnięcia, podda.je analizie na poziomie fenotypow_ym oraz c,vtogenetycznym mieszańce

otrzymane na drodze krzyzowania oddalonego lirrii rvsobnych kapusty głowiastej. jarmuzu,

dzikiej kapusty (,B. taurica) i kapusty brukselskiej z rzepakiem. Uzycie technik hodowli

konwencjonalnei oraz kultur izolowanych zarodkow, zao\ł,ocowało otrzymaniem cennYch

mieszańcow. Analizy cytogenetyczne dowiodły. ze międzygatunkowe mieszańce pokolenia

Fl. w porownaniu clo form rocizicielskich B. napus t B. oleracea. miały pośrednią liczbę

chromosomow, jak rorł,niez zawartość jądrowego DNA, W analizach cytogenetycznych

udokttmentowano, źe sekwencje markerowe był,v clraraktery,styczne zarówno dla genOmow C

oraz A. Międzygatunkowe mieszańce B. oleracea (CC) \ B. napus (AACC) były

allotripioidami (ACC'), z zawatlością chromosonrów od 27 do 29. Uzyskane mieszańce

pokolenia F1 były nTęskopłodne, 1ecz jak się okazało ziarna pyłku w' duzej mierze nie b"vłY

funkcjonalne. Habilitant wl,kazał rorł,niez. co ma bardzo istotne znaczenle praktYczne, Że w

przeciwieństwie do mieszańcorv pokoienia F 1 . zdolnośc do rozmnazania generatywnego

pokoleń F2. Fl x F2 i BCl x Fl/F2 b,vła znaczLiie w.vzsza. Mieszarice pokolenia F2 w

komórkach somatycznych miały liczbę chromosomów w granicaclr 2n:52-56 oraz wYższą

1iczbę sygnałow of 55 rDNA i 35S rDNA i podrł,ojoną zawartoŚĆ jądrowego DNA, co

dowodzi alloheksaploidalrrego charakteru r-rzyskan,vch mieszańcolł' (AACCCC). WażnYm

aspektenr w badaniach Habilitanta okazał się fakt. że międz5,gatunkowe mieszańce pokolenia

F2 oclznaczały, się źywotnym pyłkiem i rł,.vsokim potencjałem do wytwarzania nasion.

Natonliast rośliny pokolenia BC1 wytrł,arzały kwiat,v męskosterylne o poŚredniej zar.ł'artoŚci

jądrowego DNA między pokoleniem Fż a roślinami kapusty głowiastej. Liczba

chromosomów w komórkach somatycznych roślin w pokoleniu BC1 wynosiła od 28 do 38.

Rośliny zaś pokolenia BC1 x (F1 , F2) były w większości męskopłodne, posiadały 38-46

chromosomów i znaczny potencjał do wytwarzanla nasion Większą zmienność w liczbie

sygnałor,v rDNA w komorkach somatycznyclr roślin obserwowano dla roślin pokoień BC1 i

BCl x (Fl x F2) w pororvtraniu z pokoleniami Fl i F2. Polimorfizm dotyczył zarówno loci

55 jak i 35SrDNA. Podjęcie przez Habilitanta badań podstawowych, z wykorzystaniem

metod cytogenetycznych, przyczyniło się do pozflanla zachowania wybranych elementow

genomow, w mieszańcach oddalonych lł,rodzaju Brassicą.

W dalsz_vm etapie prac wcl-rodzących w skład osiągnięcia Habilitant podjął aspekt roli

mejotycznej poliploiciyzacji na wybrane aspekt1, cytogenetvczne. cechy morfologiczne,

plonotlvorc ze oraz anatomiczne międz.vgatunkowl,ch nrieszańcorł' ,B. oleraceu (CC) x 6
napu.s (AACC). Poziom ploidalności orazllczbachromosomow u roślin F1 i F2 otrzymanych

po skrzyzowaniu linii wsobrrych kapusty głowiastej (B. oleraceaL. var. capitata) (2n: 18)

oraz jarmużu (B. oleracea L. var. acephala) (2n : 18) z liniarni wsobnymi rzePaku (B. naPus

L.) (2n: 38) były inne w porównaniu do form rodzicielskich. Międzygatunkowe mieszańce

pokolenia F1 zaliczono do allotriploidów. gdyz charakteryzowały się poŚrednią liczbą

chromosomow,(2n:28) i zawarlością jądrorł,ego DNA (1.97 - 1.99 pg. ZawartoŚĆ DNA

jąclrowego u lonn rodzicielskich zawierała się w przedziale 1,48 do 2,49 pg. Z kolei analtza

cytogenetyczna roślin F2, otrzymanych w wyniku zapylenia wsobnego lub swobodnego

zapylenia między mieszańcami pokolenia F1, dowiodła zwiększenia liczby chromosomów w

komorkach somatycznych (2n:56 lub 55) oTaz ilości DNA (3.81 pg a 3,95 pg),

Udoktrnlentowana w pl,ac}/ rearalrzacja genomow Ll otrz,y-manYch alloheksaPloidaln.vch

ilŁ



mieszańców miała istotny wpływ na atralizowane właściwości fenotypowe. Rośliny F2 były
męskopłodne oTaz charakteryzowały się szeregiem cech przelnryższających zarówno formy
rodzicielskie jak i triploidalne mieszańce pokolenia F1. Dotyczyło to takich właściwości, jak:

wielkości - kwiatów, pręcików, miodnikow, roślin a takze grr,rbości liści. Jak wykazał
Habilitant istotrlą cechą p1,,łku roślin F2 był fakt. ze jego zl,wotność nie odbiegała od form
rodzicielskich (7 5% do 88%), co jest istotne \v przypadku reprodukcji na drodze
generatywnej. Wielkośc, Iiczba i rozmieszczenie aparatow szparkowych u form
heksaploidalnych były odmienne niz u roślin rodzicielskich czy triploidalnych F1, co jak
zasugerował Habilitant moze mieć znaczenie w wymianie gazowej i przekładać się na

odporł,iedz roślin na stresy środowiskowe. w tym suszę. Pomimo że wydajność tworzenia
nasion oraz długość łuszcz,vn roślin heksaploidalnych była niższa ntż diploidalnych i
tetraploidalnyclr form rodzicielskiclr, to z pewnością mogą one być istotnym żrodłem norł,ej

zmienności genetycznej w hodowli warz,vw z rodzalu Brassica na poziomie heksaploidalnym.
Nalezy podkreślić. ze przedstaw-ione osiągnięcie stanowi istotne ujęcie zdarzęń na poziomie
genotypowym jak i fenotypowym od monrentu skrzyzowania wyselekcjonowanych
genotypow rodzicielskich po analtzy kolej nl,ch gerreracj i mieszańców.
Pot]s,umclv,t|qc cykl prac v,chotlzclcych v, s,kłacl os,iclgnięcia nau.krllłegtl sty;ierdzam, że

slanclu,iq one i,stotn1: wklad Hubilitanta v, rozv,ó.i dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny
roLnicttt,o i ogrodnic,nvtl i tlcenialn je pozytywnie.

3. Ocena istotnej akĘwności badawczej, rvspółpracy międzynarodowej, dorobku
dydaktycznego i popularyzatorskiego Habilitanta zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z
1września 20IIr. (Dz. U. Nr 196 zż0llr. Pozycja 1165)

Dorobek naukowy Habilitanta ceclruje wyraznie zalyso\Ą,any nuIt aplikacyjno-
badawczy, ktory jest konsekwentnie poszerzany. Kandydat opublikował po uzyskaniu stopnia
doktora prace opatrzone współczynnikiem wpływu IF, który wynosił 10,390 (w tym 7,646 za
publikacje wykorzystane do osiągnięcia). Punkty MNiSW za publikacje, zgodnie z rokiem
opublikowania, wynosząłącznle 490 (przed uzyskaniem stopnia doktora - 18; po tlzyskaniu
stopnia doktora - 47ż. w tym 235 pkt za publikacje wl,korzystane do osiągrrięcia). Habilitant
r-rz1,,skał punkty, NlNiSW za wyłączne prawo do odmian.v - łącznie 300 (przed uzyskaniem
stopnia doktora - 0 . po uzyskaniu stopnia doktora - 300). Liczba cytowań wedłrrg bazy
Scoptts, bez sanrocytowań, wynosi * 40. a Indeks Hirsha - H index - 4 (Scopus).

Parametry naukometryczne całokształtu dorobku naukowego świadczą o
kornpeterrcjach w obranych kiertrnkach aplikacy.ino-badarvczyclr Habilitanta i są podstawą
starań o nadanie Kandydatowi stopnia doktora lrabilitoił,anego, Znanrienną wartość dorobku
naukowego stanowi jego aplikac)an)- charakter. popalt,y badaniami podstarł,owynri, ktore to

odgryu,ają istotna rolę w doskonaleniu roślin użytkowych.
Zasadnicze aspekty badawcze, poza osiągnięciem naukowym ,,Krzyzowania
międzygatunkowe Brassica napus x Brassica rapa. oraz Brassica oleracea x Brassica napus
jako zródło nowej zmienności genetycznej w hodowli twórczej warzyw kapustowatych",
podejmowane na przestrzeni lat 1994-2022 obejmowały równiez prace z zakresu:

zastosowania cechy, męskie.j sterylności w hodor.vli kalafiora, kapust.v głowiastej. brokułu,
kapust,v pekińskiej, marchwi i pomidora; indukcji haploidow i dihaploidów oraz
wykorzystania wyników badań w hodowli mieszańców Fl kapusty głowiastej białej i

4,



brukseiskiej; hodowli odpornościowej, w tym badania nad identyfikacją czynników

w,arltnku.iących odporrrość roślin kapustowatych na stresy biotyczne i abiotyczne.

Pan dr inz. Piotr Kamiński wykazując aktywność publikacyjną w ukierunkowanych

zespołach naukowych (między innymi Wydziału Ogrodniczego AR w Krakowie - obecnie

Uniwersytetu Rolniczego czy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB oddział w

Poznaniu), uczestniczył w realizacji prac badawczych z zakręsu: analizy genetycznej i

molekularnej roślin kalafiora z cytoplazmą Brassica nigra^ rozmnażania generatywnego

r-rliędzy,gatr_,nP6q,y,ch tnieszańcolv B. olerctceu x B. napttsl rv},,korzystania techntk in vitro

izolowanych zarodkow, czy in yit,(.l, w celu uzyskiwania nrieszańcow międzygatrrnkowych a

takze oceny ich na stresy biotyczne. We lł,spółpruay z Pracolł,nią Wirusologii Roślin Instytutu

Sadownictwa Habilitant zidentyfikował nową chorobę roślin - fitoplazrnę żołtaczki astra

(Candidatus Phytoplasma A,steris), wywołującej silne zaburzenia rł,e wzroŚcie i rozwoju

organów generatywnych iorm hodowlanych B. rtlpa oraz mieszańców międzygatunkowych z

rodzaiu Brassiccł. Znamiennym elementen działalności Habilitanta jest rowniez współpraca z

polskimi spółkami hodowlarro-nasiennymi, między innymi: IWARZ-PNOS PNOS-Ożarow,

PLANTICo Zieionki i POLANKraków. Szeroko podejmowana współplaca z otoczeniem

zerł,nętrznym zaowocowała prezentacją wl,nikow w formie doniesień plakatowych czy

ustnych w ramach tematycztlych konferencji oraz publikacjach naukowych o zasięgu zarówno

krajowym jak i zagranicznym. Na podkreślenie zasługuje fakt. że Habilitant czynnie

uczestniczl,ł w hodowli twórczej. czego wymiernym efektem b,vło przyjęcie do krajowego

Rejestrr_r Odmian Roślin Uprawnych w COBORU dziewięciu mieszańcow heterozy-jnych

kapusty głowiastej białej ('Julia F1','Judyta F1','Jowita F1','Jadwiga F1','Jolanta F1',
,Just.vna F1', 'lvlichalina F1', 'Małgosia F1', 'Marysia F1', kalafiora'Meloman F1') i dwóch

mieszańcow kapusty brukselskiej ('Prezes F1' i'Apetita F1'). Zastosowanie techniki kultur

pylnikowych pozwoliło na skrocenie procesu hodowli o etap związany z homozygotyzacją i

na uzyskanie wartościowych linii lł,sobnych kapr-rsty głorł,iastej białej i brukselskiej.

Zaangazorł,anie Habilitanta w prace hodowlane z rł,ykorzystaniem CMS zaowocowały

rorł,niez przyjęciem do Rejestru Odmian mieszańca F1 kalafiora,,Meloman" ztą cechą.

W ocenie dorobku naukowego należy podkreślić, żę Pan dr inż. Piotr Kamiński brał

udział iako kierownik i wl,konawca projektow finansowanych między innymi przez - KBN
(grant promotorski), MRiRW. Zadanl,a z Programu Wieloletniego, Zadania Celowe oraz

działalność statutową swojej jednostki czy też przez społkę IWARZ-PNOS.
Działalność dydaktyczn a oraz popr-rlar,vzatorska Habilitanta obejmowała 1iczne

r.łykład.v i szkolenia dla studentów (na W1,,dziale Ogrodniczym w Wyzszej Szkole

Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach wedłrrg autorskiego programu; Wydziału

Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; Wydziału Ogrodniczego SGGW),

producentów, doradców rolniczyclr, nauczycieli zawodu (organizowane spotkania przez

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie) oraz pracownikow naukow_vch uczelni

rv_vzsz,vch. irrst,vtutow badawcz_vch czy też PIORiN z zakresu genetl,ki i hodowli roŚlin

warzywn),ch. tlowoczesnych teclrnologii produkcji nasiennej mieszańcow heterozyjnych,

biotechnolo gll oraz integrowanej produkcji roślin kapustowatych.

Wymiemym efektem upowszechniania zdobyczy nauki było wygłoszenie na krajowych i

międzynarodowych seminariach, kongresaclr i konferencjach 12 refbratów, przedstawienie 19

posterów i opublikowanie 13 plac poplilarnonaukowych, prezentrrjących osiągnięcia w



zakresie nowych odmian roślin kapustnych oraz zagadnień związanych ze zdrowotnością i
mętodami hodowlanymi. Jako ekspert Habilitant uczestniczył w opraaowaniu ,,Metodyki
integrowanej produkcji kapusty pekińskiej". Pan dr inż. Piotr Kamiński reprezenĘąc IO-PIB
w zakręsie hodowli roślin warzywnych udzielał się w zespołach eksperckich (zespole ds.
bezpleczenstwa żywności oraz stabilizacji rynku owoców i warzyw, a takżę ds. zywności
wysokiej jakości jak również ds, Programu Wsparcia Hodowli Roślin w Polscę w ramach
współpracy z polskimi spółkami hodowlano-nasiennymi) oraz konsultacjach organizowanych
przęz MRiRW. W ramach współpracy z Krajową Unią Producentów Soków (KUPS)
partycypował w opracowaniu strategii promocji polskich soków oraz popularyzował w
licznych opracowan iach w aruywa,,Apetyt na Polskie".
Habilitant należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Polskiego
TowarzystwaBotantcznego olazjest członkiem sekcji watzyw liściowych w ramach IBPGR
(International Board of Plant Genętic Resources). Był współorgartizatorem międzynarodowej
konferencji IBPGR w 2003 roku w Insty{ucie Warzywnictwa w Skierniewicach,

Wniosęk końcowy

Dorobek naukowy Pana dr inż. Piotra Kamińskiego, przedstawiony jako osiągnięcie naukowe
do postępowania habilitacyjnego, stanowi spójne temŃyczntę opracowanie dotyczące roli
krzyżowania oddalonęgo w zwiększaniu zmienności genetycznej dla doskonalenia roślin w
rodzaju Brassica, Uzyskane wyniki mają nie tylko wydźwięk krajowy, ale tęż
międzynarodowy, gdyż wnoszą istotny wkład w rozwój naŃi na poziomie badń
podstawowych i opracowania protokołów o charakterze aplikacyjnym. W prowadzonych
badaniach będących przedmiotem osiągnięcia Kandydat wykorzystał również techniki
biotęchnologtcznę, w tym nawiązując szeroką współpracę z innymi ośrodkami naukowymi
dla realtzacji postawionego sobie celu i wykazując istotną dociekliwość co do zachowania się
genomów w mięszańcach allopoliploidalnych. Publikacje stanowiące dokonanie naukowe
spełniają kyteria formalne i merytoryczne stawiane osiągnięciom naukowym i 

^ąąodpowiednie parametry naukome try czne.
W świetle analizy dorobku naukowego będącego osiągnięciem naukowym Pana dr

inż. Piotra Kamińskięgo oraz całokształtu dorobku badawczego - wkładu w rozrvój nauki
oraz aplikaryjnej hodowli roślin stwierdzam, ze ptzedłożone osiągnięcie naŃowe
Habilitanta spełnia kryteria określonę w ustawie o stopniach naukowych i tfiule w zakręsię
sztuki z dnta 20 lipca 2018 r. w art. 219 ust. 1 pkt. 213,Dz.TJ. 2018, poz. 1668 ze zm. i
stawiam wniosek do Rady Naukowej InsĘtutu Ogrodnictwa - Państwowsgo Instytutu
Badawczego rv Skierniervieach za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej o

nadanie Panu dr inż. Piotrowi Kamińskiemu stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

ilłM
dr hab. inz. Renatą Galek, pro.f. uczelni


